
UCHWAŁA NR XXXIX/980/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 września 2009 r. 
 
w sprawie skargi pani Lucyny Possinger–Ciszczoń 
 

Na podstawie art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 
Nr 130, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, 
Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia przekazać skargę pani Lucyny Possinger – Ciszczoń Dyrektorowi Zarządu 
Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie celem rozpatrzenia w ramach toczącego się 
postępowania administracyjnego. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Przedmiotem skargi złoŜonej przez panią Lucynę Possinger – Ciszczoń jest zarzut 
raŜącego naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o drogach 
publicznych podczas prowadzonego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji zjazdu z ulicy Przybyszewskiego 
na posesję pod nr 29 przy tej samej ulicy. 
 Sprawą tą Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zajmuje się 
od czerwca br. na podstawie pisma z dnia 27.04.2009 r. skierowanego bezpośrednio 
do Komisji przez p. L. Possinger – Ciszczoń, która postanowiła zwrócić się do Komisji, 
bowiem, jak pisze „. . . wykorzystałam juŜ wszystkie moŜliwości, jakie daje prawo, ale 
niestety te osoby i urzędy, do których zwracałam się lekcewaŜą moje prawa jako strony 
postępowania.”. 
 W sprawie toczy się postępowanie administracyjne, obfitujące, jak wynika 
z załączonych dokumentów, w akty administracyjne organu prowadzącego postępowanie, 
organu wyŜszego stopnia oraz orzeczenia sądowe. 
 Zgodnie z przepisem art. 234 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie, 
w której toczy się postępowanie administracyjne: 

1) skarga złoŜona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie 
z przepisami kodeksu, 

2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący 
postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. 

 W świetle powyŜszego, z uwagi na fakt Ŝe w niniejszej sprawie toczy się 
postępowanie administracyjne, skargę naleŜy przekazać Dyrektorowi Zarządu Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie celem rozpatrzenia w toku tego postępowania. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


